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Wijziging van artikel 181 (Volledig verslag) en artikel 182 (Audiovisueel 

verslag van de vergaderingen) van het Reglement  

Besluit van het Europees Parlement van 20 november 2012 tot wijziging van artikel 181 

(Volledig verslag) en artikel 182 (Audiovisueel verslag van de vergaderingen) van het 

Reglement van het Europees Parlement (2012/2080(REG)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de brief van zijn Voorzitter d.d. 13 januari 2012, 

– gezien zijn resolutie van 26 oktober 2011 over het ontwerp van algemene begroting van de 

Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, zoals gewijzigd door de Raad – alle afdelingen 

en de nota's van wijzigingen nrs. 1/2012 en 2/2012 bij het ontwerp van algemene begroting 

van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 20121, 

– gezien de artikelen 211 en 212 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0336/2012), 

A. overwegende dat besparingen bij vertaling en vertolking het beginsel van meertaligheid niet 

op losse schroeven mogen zetten, maar mogelijk zijn dankzij innovatie en nieuwe 

werkmethoden2; 

1. besluit onderstaande wijzigingen in zijn Reglement op te nemen; 

2. wijst erop dat deze wijzigingen op de eerste dag van de eerstvolgende vergaderperiode in 

werking treden; 

3. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit ter informatie te doen toekomen aan de Raad en de 

Commissie. 

 

Amendement  1 

Reglement van het Parlement 

Artikel 181 – lid 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

1. Van elke vergadering wordt een volledig 

verslag in alle officiële talen opgesteld. 

1. Van elke vergadering wordt een volledig 

verslag opgesteld in de vorm van een 

meertalig document waarin alle 

mondelinge bijdragen in de 

oorspronkelijke taal worden weergegeven. 

Amendement  2 

                                                 
1  Aangenomen teksten, P7_TA(2011)0461. 
2

  Zie bovengenoemde resolutie van 26 oktober 2011, paragraaf 77.  



Reglement van het Parlement 

Artikel 181 – lid 2 

 

Bestaande tekst Amendement 

2. De sprekers zijn verplicht correcties op 

de tekst van hun redevoeringen binnen 

een week aan het secretariaat toe te 

zenden. 

2. Binnen een termijn van vijf werkdagen 

kunnen sprekers correcties op de tekst van 

hun mondelinge bijdragen aanbrengen. 

Correcties dienen binnen die termijn aan 

het secretariaat te worden toegezonden. 

Amendement  3 

Reglement van het Parlement 

Artikel 181 – lid 3 

 

Bestaande tekst Amendement 

3. Het volledig verslag wordt gepubliceerd 

als bijlage bij het Publicatieblad van de 

Europese Unie. 

3. Het meertalig volledig verslag wordt 

gepubliceerd als bijlage bij het 

Publicatieblad van de Europese Unie en in 

het archief van het Parlement bewaard. 

Amendement  4 

Reglement van het Parlement 

Artikel 181 – lid 4 

 

Bestaande tekst Amendement 

4. Leden kunnen verzoeken om vertaling 

op korte termijn van uittreksels uit het 

volledig verslag. 

4. Een uittreksel uit het volledig verslag 

wordt op verzoek van een lid in een 

officiële taal vertaald. Zo nodig wordt 

voor vertaling op korte termijn gezorgd. 

Amendement  5 

Reglement van het Parlement 

Artikel 182 – alinea -1 (nieuw) 

 

Bestaande tekst Amendement 

 De vergaderingen van het Parlement 

worden rechtstreeks in de oorspronkelijke 

taal, tezamen met de meertalige 

geluidsopnames van alle werkende 

tolkencabines, op zijn website 

uitgezonden. 

Amendement  6 



Reglement van het Parlement 

Artikel 182 – alinea 1 

 

Bestaande tekst Amendement 

Van elke vergadering wordt onmiddellijk 

na afloop een audiovisueel verslag gemaakt 

dat met de geluidsopnames van de 

tolkencabines op internet wordt gezet. 

Van elke vergadering wordt onmiddellijk 

na afloop een geïndexeerd audiovisueel 

verslag gemaakt dat in de oorspronkelijke 

taal, tezamen met de meertalige 

geluidsopnames van alle werkende 

tolkencabines, op de website van het 

Parlement wordt gezet; het is toegankelijk 

gedurende de lopende en de 

daaropvolgende zittingsperiode, waarna 

het in het archief van het Parlement wordt 

bewaard. Het audiovisueel verslag wordt 

gekoppeld aan het meertalig volledig 

verslag van de vergaderingen, zodra dit 

beschikbaar is. 

 

 

 


